
Måndag 6 oktober 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 6/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 1 oktober 2018  
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Liselott Toresdotter 

Lindberg, Jonas Melcherson, Olga Kreida Smedmark, 
Bernadette Schillings,

Frånvarande Jacqueline Igestedt,

CerArt - utställningen pågår fortfarande i Gällivare och diskussioner förs med Jokkmokks 
konsthall om att eventuellt fortsätta där. Bernadette gör ett nytt försök hos övriga konsthallar 
i norr. Om inte någon har möjlighet i dagsläget tar vi ner utställningen till Högberga Gård 
som genom Marie uttryckt att de kan ta emot den. Då katalogen med bilder och information 
nu är klar uppmanas även deltagare utanför styrelsen att söka konsthallar och 
utställningslokaler. Ett ytterligare försök hos Millesgården diskuterades. Ingela kontaktar 
Tora om detta. Jonas M kontaktar Fabriken i Österlen. 

Höstsalong 2018 Olika förslag diskuterades men då tiden är knapp lär vi inte hinna med 
detta. 

Vårsalong 2019 I samband med Konstrundan 21 - 31 mars. Vi kontaktar Galleri Fallera. 

Skogshem & Wijk Grupp nummer två har nu utställning och vi fortsätter prova ut intresset 
av att ställa ut där. Vi har ”fria händer”, men i samförstånd med hotellets personal, att ordna 
olika evenemang som vernissage för hotellets gäster, informationsblad på rummen eller 
Quiz om utställningen. S&W har föreslagit att LK ska bjuda in besökare på ett glas 
champagne (S&W:s prislista) Jonas kontaktar S&W för att hitta något intressant upplägg för 
både dem och oss.

Arbetsgrupper. Beredningsgruppen tas bort på hemsidan då vi i stället har en jury för 
antagning av nya medlemmar. Programverksamhetens arbetsgrupp tar vi upp som en punkt 
på nästa medlemsmöte. Olga föreslog, ett av många föreningar uppskattat, besök på Villa 
Akleja i Vaxholm. J.A.G Ackemuseet ägs av Claes Moser och Susanna Evers som vid 
bokning av grupper berättar om hus och konstsamling. Fördelningen av insatser vid olika 
projekt behöver diskuteras vid nästa medlemsmöte. Marknadsföring är snedbelastad då 
övriga deltagare ännu inte är bekanta med verktyget. 

Kulturveckan Vi väntar på beslut från Miljö- & Stadsbyggnadskontoret om att få göra en 
installation av skärmar på Långängen. Vi har fortfarande lampskärmar över för avhämtning 
på Värdshusvägen 1 

Medlems- & projektmöte (Konstrundan) är framflyttat till 181031 kl 18:00 

Nästa styrelsemöte 181121 kl 18:00 hos Liselott

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat
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